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اإلنسان معه لكن إذا اختلف على ما سيأيت من بعد وجه ذلك أن الكالم إذا كان على وترية واحدة انساب 

ملن ؟ للقارئ والسامع وهو من أساليب اللغة العربية والقرآن نزل  نبهام تالذي طرأ فيكون هذا االلتفا ايشتوقف 

  باللغة العربية. 

وعرب عنه بالسماء ألنه ينزل من السماء ومدرارا بالسماء هنا املطر املراد  )) وأرسلنا السماء عليهم مدرار (( 

  حال من السماء أي حال كونه مدرارا يدر عليهم كلما احتاجت أرضهم إىل املاء نزل املاء 

األار حيتمل أا أار الثلوج اليت تتسرب من قمم اجلبال وحيتمل أا  ))وجعلنا األنهار تجري من تحتهم  ((

اليت تكون من املطر وسواء هذا أو هذا ال شك أن األرض ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم  األودية

  وأنفسهم نعم 

أتلفناهم بذنوم الباء هنا للسببية أي بسبب ذنوم والذنوب  )) أهلكناهم (( )) مأهلكناهم بذنوبهف ((وكلمة 

  مبعىن املعاصي

ي خلقنا من جديد من بعدهم قوما آخرين وهل القوم اآلخرون أنشأنا أ )) وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين (( 

رَ (( عصوا أو أطاعوا ؟ منهم من عصى ومنهم من أطاع ولكن اهللا قال  ُكل َما َجاَء ُأمًة   اثُم َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـْ
بَـْعَنا بـَْعَضُهْم بـَْعًضا َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِديثَ  بُوُه فَأَتـْ 44))[املؤمنون: َرُسوُلَها َكذ[    

أن يصيبهم ما أصاب األمم السابقة وجه  صلى اهللا عليه وسلم يف هذه اآلية الكرمية ديد املكذبني لرسول اهللا   

  ذلك أن اهللا قرر أم قد رأوا األمم اليت أهلكت من قبل 

السماء عليهم رسل اهللا ومن فوائدها االستدالل باألعلى على األدىن وجه ذلك أم ملا كانوا أقوى من هؤالء أ

  أهلكهم فمن دوم من باب أوىل مدرارا وجعلها جتري من حتتهم ومع ذلك 

وغريته حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة  عز وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية بيان عظمة اهللا 

  والنعمة 

مكناهم في  ((لقوله  عز وجل قم فإنه من اهللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن ما حيصل من النعم واندفاع الن
  )) األرض

  )) أهلكناهم بذنوبهم ((ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات األسباب لقوله 

ومن فوائدها أن الذنوب من أسباب اهلالك ولكن هل املراد اهلالك احلسي يعين أن ميوت الناس أو يفقد األموال  

  .واملعنوي الذي هو موت القلوب نعم  أو ما أشبه ذلك أو يشمل اهلالك احلسي

  :كالمها  الطالب
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فَِإْن تـََولْوا فَاْعَلْم َأنَما يُرِيُد اللُه َأْن ُيِصيبَـُهْم (( : نعم كالمها يشمل هذا وهذا ولذلك قال اهللا تعاىل  الشيخ
  فجعل توليهم من أسباب الذنوب  ]49[املائدة: ))بِبَـْعِض ُذنُوِبِهْم 

وسلطانه حيث يهلك أقواما وينشئ آخرين حيث األمر  تبارك وتعاىله اآلية الكرمية متام قدرة اهللا ومن فوائد هذ

   يفعل ما يشاء من إهالك وإنشاء  عز وجل وامللك ملكه والسلطان سلطانه فهو  عز وجل أمره 

ْو نـَزْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ِفي َولَ (( فقال  صلى اهللا عليه وسلم مث قال تعاىل مبينا عتو هؤالء املكذبني لرسول اهللا  
لو هنا شرطية بدليل وجود  ]7))[األنعام: ِقْرطَاٍس فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلَقاَل الِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبينٌ 

اخلطاب  )) ليكولو نزلنا ع ((قال الذين كفروا . لفعل الشرط وجوابه أين فعل الشرط ؟ نزلنا وجواب الشرط ؟ 

يعين كتاب عاديا يدركه الناس فلمسوه بأيديهم يعين مل  )) ِكَتابًا ِفي ِقْرطَاسٍ  (( صلى اهللا عليه وسلم للنيب 

  صلى اهللا عليه وسلم يتخيلوه من بعد بل هو بني أيديهم يلمسونه نازال من السماء إىل الرسول

ائل وهل هناك ملس بغري اليد فاجلواب إن شئت فقل نعم ألن اإلنسان فإذا قال ق )) فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهمْ  ((وقوله   

ميس بقدمه وميس بلسانه وميس بكل أجزاء جلده وإن شئت فقل إن اللمس يكون باليد لكنها ذكرت اليد هنا 

واملعلوم أن الطائر ال  )) ما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه (( عز وجل من باب التوكيد كقوله 

  طري إال جبناحه نعمي

ا هن )) لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبين ((هذا اجلواب  )) فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا (( 

  ومل يقل لقالوا إشارة إىل شيئني )) لقال الذين كفروا ((مار أين هو ؟ضإظهار يف موضع اإل

  بالكفر الشيء األول التسجيل على هؤالء يف الكفر يعين احلكم عليهم 

الثاين أن من قال مثل قوهلم فهو كافر ففيه فائدتان فائدة متعدية وفائدة الزمة الفائدة الالزمة هي احلكم عليهم  

  بالكفر واملتعدية أن من قال قوهلم فهو كافر 

لنفي لإن هنا نافية بدليل قوله إال وهي إذا أتت بعدها إال فهي  )) لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبين ((

بعدها إال لكن إذا أتت بعدها إال فهي للنفي إن تأيت نافية كما هنا وتأيت شرطية  وقد تكون للنفي وإن مل تأت

(( ألن أصل   )) إن هذان لساحران ((وتأيت خمففة من الثقيلة كقوله  )) إن تكفروا فإن اهللا غني عنكم ((مثل 

  زائدة كما يف قول الشاعر  هذان لساحران وتأيت أصلها إنّ ))   إن هذان لساحران

  " بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا :"

والتقدير ما أنتم ذهبوا لكنه جاء ا زائدة وهذا ليس بغريب هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة خالفا ملن  

 متعدد هذا  مبعىنقال إا ضيقة ألن معانيها أكثر من ألفاظها نقول كون احلرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأيت
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ال على قلة مواردها وال شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبني يدل على مرونة اللغة العربية 

  ا وأيسر عليهم 

السحر كل شيء خفي يسمى سحر مأخوذ  )) إال سحر مبين ((املشار إليه الكتاب يف القرطاس  )) إن هذا ((

الب أن آخر الليل يكون خفيا الناس ال خيرجون من بيوم فيكون هناك من السحر الذي هو آخر الليل والغ

خفاء يف األمور اليت حتدث لكنه يف االصطالح هو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة 

ُلو ((  ةيف سورة البقر  عز وجل الشياطني كما قال اهللا  ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر  الشَياِطيُن َعَلى ُمْلكِ  اَواتـبَـُعوا َما تـَتـْ
يعين ويعلموم ما أنزل  -  ُسَلْيَماُن َوَلِكن الشَياِطيَن َكَفُروا يـَُعلُموَن الناَس السْحَر َوَما أُنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبلَ 

َنٌة  َوَما يـَُعلَماِن ِمنْ  " هذان امسان مللكني" َهاُروَت َوَماُروتَ  -  على امللكني ببابل َأَحٍد َحتى يـَُقوال ِإنَما َنْحُن ِفتـْ
  ]102))[البقرة:  َفال َتْكُفْر 

ولذلك دائما أصل كثريا ما يكون السحر مرتبط باجلن حىت إنه يتكلم اجلين ويقول إين ال أستطيع أن أخرج ألين  

مبعىن بني ظاهر  )) مبين ((عثر على السحر وأتلف مث برأ املريض وقوله  عز وجل مسحور لكن إذا أراد اهللا 

وذلك ألن بان وأبان يأتيان مبعىن واحد تقول بان الصبح وأبان الصبح أبان رباعي وبان ثالثي بان يقال بني وأبان 

يقال مبني على أن أبان تأيت متعدية ال مبعىن بان مثل أن تقول أبان احلق أبان األمر هي مبعىن أظهره ونرجع إىل 

   هذه اآلية 

ذلك أن اهللا ذكر أنه لو نزل عليهم كتاب  وجه صلى اهللا عليه وسلم ية بيان عناد املكذبني للرسول يف هذه اآل 

يف قرطاس وملسوه بأيديهم قالوا هذا سحر ما هو صحيح وجه هذا االستنتاج مع أنه قد ال يكون من الالئق أن 

َوِإْن يـََرْوا (( ى مثله البشر ومع ذلك أقول استنتاج وجه ذكر اهللا ذلك عنهم ألم أتاهم من اآليات ما يؤمن عل
 م احلال إىل هذا كتاب   ]2))[القمر: آيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر م لو وصلتفعلم اهللا من حاهلم أ

  )) هذا سحر مبين ((يف قرطاس كما عهدوه وملسوه بأيديهم قالوا 

تاب إذا كان يف قرطاس فهو أبني وأظهر وإال ميكن يكتب على غري ومن فوائد هذه اآلية الكرمية اإلشارة أن الك

قرطاس يف ايش ؟ يف اللوح من خشب يف اللوح من عظام يف اللوح من أحجار يف اللوح من جريد النخل كما  

  كان يف أول األمر لكن القرطاس أثبت وألني وأسهل

لو جاءم بكل آية ألن من أعظم اآليات أن ينزل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن هؤالء املكذبني لن يؤمنوا و  

ِإن الِذيَن َحقْت َعَلْيِهْم  ((  عز وجل يفسر هذا قول اهللا و يف قرطاس ويلمسون مث ينكرون الكتاب يشاهدونه 
ُهْم ُكل آيٍَة َحتى يـََروُ  َوَما تـُْغِني  ((وقوله تعاىل   ]97ونس:))[ي ا اْلَعَذاَب األَلِيمَ َكِلَمُة رَبَك ال يـُْؤِمُنوَن َوَلْو َجاَءتـْ
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األَنـَْباِء َما ِفيِه  َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمنَ ((  وقال اهللا عزوجل ]101)[يونس:اآليَاُت َوالنُذُر َعْن قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن )
ى فتول عنهم وال تصل ألنك وهنا انتبه تقف عل ]5))[القمر: فتول عنهمُمْزَدَجٌر ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تـُْغِن النُذُر 

لو وصلت فسد املعىن صار املعىن فتول عنهم مىت ؟ يوم يدع الداعي إىل شيء نكر هذه واحدة ويف اآلية اليت 

بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َمْجُنونٌ   (( بعدها  قف ال تصل ألنك لو وصلت وقالوا جمنون وازدجر صار  ]9))[القمر:  َفَكذ

وليس كذلك لكن وازدجر معطوف على قالوا أي قالوا جمنون وازدجروه ومثل هذه األشياء  قوله وازدجر من قوهلم

ب اإلنسان ينتبه هلا ألن القرآن الكرمي ليس كالكالم الذي نكتبه حنن أو نقوله حنن حناول يف الواقع يا إخوان جي

رى أحيانا الكلمة ليس بينها أن يكون الكالم على نسق واحد لكن يف القرآن سبحان اهللا وهو من إعجازه أنك ت

وبني األخرى صلة من أجل أن ينتبه املخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر وهذه نقطة ال حيس ا كثري من الناس 

  .جتده يقرأ قراءة مرسلة وال ينتبه للمواقف 

ويح والقيام وحنن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا كان يقوم بنا يف رمضان الرتا

ويقف املواقف الالئقة فنتعجب كيف هذا وكنا يف األول نقرأها نقرأ القرآن مرسال وال نلتفت للمعىن حىت  إن قوله 

هل تقف على فويل للمصلني ؟ تقف ألن اهللا  )) فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون ((تعاىل 

  :" كيف قال الشاعر امللحدجعلها موقف فإذا قلت سبحان اهللا إذا قلت فويل للمصلني

  "ما قال ربك ويل لألولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين  " 
فيه فائدة قد ال تظهر لبعض )) فويل للمصلين (( نقول نعم قاله ولكنه ملحد ما قرأ اآلية الثانية الوقف على  

الذين  (( ل للمصلني مث تأتيهووقف جتده يشوش كيف فوي)) فويل للمصلين (( الناس ألنه إذا مسع القارئ يقرأ 
فتكون كأنه الغيث نزل على أرض يابسة وهذا هو السر يف أن األوىل اتباع اآليات  )) هم عن صالتهم ساهون

  إذا أمكن تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيها 

لقال الذين   ((ه طيب من فوائد هذه اآلية الكرمية أنه ينبغي اإلظهار يف موضع اإلضمار إذا دعت احلاجة لقول

َمْن َكاَن َعُدوا ِللِه َوَمالِئَكِتِه (( مثل قول اهللا تعاىل وهذا يقع كثريا يف القرآن الكرمي يف آيات متعددة  )) كفروا
ن اللَه َعُدو فَإِ  ((ما قال عدو له مع أن اآلية ]98))[البقرة: َوُرُسِلِه َوِجْبرِيَل َوِميَكاَل فَِإن اللَه َعُدو لِْلَكاِفرِينَ 

  فيها مناسبة ثالثة وهي مراعاة فواصل اآليات فانظر كيف كان اإلظهار يف موضع اإلضمار)) لِْلَكاِفرِينَ 

بصرفهم احلق إىل  صلى اهللا عليه وسلم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية مكابرة أولئك املشركني الذين يكذبون النيب  

م يصرفونه إىل السحر هذا السحر الذي قالوه هل هو يف بالغة القرآن باطل احلق أنه قرآن من عند اهللا وه

وفصاحة القرآن وبيان القرآن أو يف كونه أتى بكتاب نزل من السماء فموه على أبصارهم الظاهر أنه يشمل 
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لعياذ األمرين يقول هذا ما هو حقيقة يا حممد سحرتنا أو يقولون أنه لبيانه وفصاحته سحرهم وأيا كان فاجلاحد وا

   باهللا يتشبث بكل شيء نعم 

  ؟...: الطالب

صرت سامعا مطيعا  )) سمعنا وأطعنا غفرانك ((خيتلف لو قلنا  )) وقالوا سمعنا وأطعنا ((: نعم تقف  الشيخ

   لغفران اهللا وليس كذلك نعم 

  نسان الوقوف هل يراعي اإل من غري تأمل وال تدبر : يف أثناء التسمية بسرعة أو قراءة احلزب بسرعة الطالب

  ويقف حىت وإن كان مسرعا : أي نعم ينبغي أن يراعي  الشيخ

    ال على آخر اآلية يعين وقفعلى رأس اآليات : يكون أحيانا عالمة الطالب

   : ال هذا من النساخ ما هو معترب نعم  الشيخ

  معه أو ال جيوز؟ جيوز التعامل 2225ال يعرف هو ساحر أو ال وقال سأخربك مبكان السحر هل...: الطالب

: هذا يسمى عند أهل العلم نقض السحر بالسحر ونقض السحر بالسحر ذكر شيخ اإلسالم حممد بن  الشيخ

أنه ال بأس به وقال إنما يريدون به " عبد الوهاب رمحه اهللا يف كتاب التوحيد أنه نقل عن سعيد بن املسيب 
ومن  )) فيتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ((وله تعاىل ولعله أخذه من ق" اإلصالح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه

لكن هذا ال ينبغي أن يفىت به الناس فتوى عامة هكذا ألنه  )) وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا ((قوله 

  خيشى أوال من دجل السحرة

  .وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم فيقول أحدهم آلخر اسحر فالنا وأنا أداويه نعم  

  ويأكلون أموال الناس بالباطل

بتعلم السحر ولذلك ال ينبغي فتح الباب للناس يف هذه املسألة العظيمة  لثا أنه ال ينقض الساحر السحر إالثا 

  سم...ويقولون

ِضَي اَألْمُر ثُم ال َوَلْو َأنَزْلَنا َمَلًكا َلقُ  َوقَاُلوا َلْوال أُنِزَل َعَلْيِه َمَلكٌ (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : الطالب
  )) يُنَظُرونَ 

  )) لوال أنزلنا عليه ملك ((قف على  :الشيخ 
اْستـُْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق  (( َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه َرُجًال َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسوَن َوَلَقدِ  :الطالب

   ]10))[األنعام: ُهْم َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُونبِالِذيَن َسِخُروا ِمنْـ 
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َوَلْو نـَزْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ِفي ِقْرطَاٍس فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلَقاَل الِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ( (: قال اهللا تبارك وتعاىل  الشيخ
     ]7))[األنعام: ِإال ِسْحٌر ُمِبينٌ 

مبا سيكون لو كان ألنه علم ماذا سيكون قول هؤالء لو نزل عليهم كتاب يف  عز وجل هللا من فوائدها علم ا

         وقوله  )) ِفي ِقْرطَاسٍ  ((قرطاس ومنها تأكيد املعلوم باحملسوس وإن شئت فقل املعقول باحملسوس لقوله 

  د ألن هذا تأكيد لشيء حمسوس ينظر أنه يف قرطاس ويلمس بالي )) فـََلَمُسوهُ  ((

وكان مقتضى  )) لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبين ((ومن فوائد هذه اآلية أن هؤالء الكفار لقوله 

  السياق أن يقول لقالوا ولكنه أظهر يف موضع اإلضمار واإلظهار يف موضع اإلضمار له فوائد 

؟ الذين كفروا مرجع منها احلكم على مرجع الضمري مبا يقتضيه الوصف الظاهر ايش الوصف الظاهر معنا 

  الضمري لو كان ضمريا أولئك املكذبون

ستفدنا أن من قال مثل ال ا قال لقالو لو الفائدة الثانية القياس مبعىن أن كل من قال قوهلم فهو كافر ألن اهللا  

  مماثله أو كل ما اتصف ذا الوصفقوهلم يكون كافر بالنص فإذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كل 

فوائد هذه اآلية الكرمية أن للسحر تأثريا وهل التأثري يكون بقلب احلقائق أو بالتخييل على احلواس ؟ ومن  

ائق فالعصي واحلبال اليت ألقاها سحرة فرعون مل تنقلب حيات ولكن خيل اجلواب الثاين وإال فإنه ال يقلب احلق

للرائني أا حيات وإال فهي على حقيقتها عصي وحبال وذا جنمع بني قول من قال إنه ال يؤثر وقول من قال 

وأما تأثريه  عز وجل إنه يؤثر فيقال أما تأثريه يف قلب احلقائق فهذا ال ميكن فإنه ال يقدر على ذلك إال اهللا 

بالتخييل فإنه ميكن ألن التخييل يف الواقع مرض يف اإلدراك واملرض ينتج من السحر ألن السحرة أيضا أحيانا 

   يسحرون اإلنسان حىت يكون مريضا أو خيتل ذهنه أو ما أشبه ذلك 

لوال  (( عليه وسلم صلى اهللاقالوا أي املكذبون للنيب  )) وقالوا لوال أنزل عليه ملك (( عز وجل مث قال اهللا  
أي هال أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له وهذا االقرتاح اقرتاح تعنت وإال فقد جاء  ))  أنزل عليه ملك

بآيات واضحة وال أعظم من أم ملا طلبوا آية أراهم انشقاق القمر انشق القمر نصفني صلى اهللا عليه وسلم النيب 

    ن أكرب اآليات ولكن قوهلم هذا من باب التعنت والتحدي واإلعجازوشاهدوه وهذا تغيري يف األفالك فهو م

  من املالئكةوامللك واحد  )) لوال أنزل عليه ملك ((
مر بنزول العقاب م ألن األمم يعين لو أنزلنا ملكا النتهى األ)) ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر ثم ال ينظرون (( 

اآلية املعينة اليت طلبوها مث مل يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال ومل تؤخذ السابقة إذا اقرتحت آية معينة مث أعطوا 
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قريش بآية انشقاق القمر ألا مل تطلب هذه اآلية املعينة بل قالوا يا حممد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر هكذا 

 م العذابقال أهل العلم أما إذا اقرتح املكذبون للرسل آية معينة مث جاءت ومل يؤمنوا نزل  

أي مث ال ميهلون بل  )) ثم ال ينظرون ((أي لقضي شأن هؤالء وذلك بإهالكهم  )) لقضي األمر ((وقوله  

حىت لو )) لجعلناه رجال(( يعين لو جعلنا الرسول ملكا )) ولو جعلناه ملكا(( يعاجلون بالعقوبة والعياذ باهللا 

يف سورة  عز وجل مع البشر ولذلك قال اهللا يتالئم ملك جنعله بشرا ألنه ال  فرض أنا جعلناه ملكا فال بد أن

              السَماِء َمَلًكا  ُقْل َلْو َكاَن ِفي اَألْرِض َمالِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنيَن لَنَـزْلَنا َعَلْيِهْم ِمنَ  ((اإلسراء 
     ليهم مالئكة ألن ذلك ال يناسب لكن ليس يف األرض إال بشر وال ميكن أن نرسل إ ]95))[اإلسراء: َرُسوًال 

أي  )) وللبسنا عليهم ما يلبسون ((وحينئذ يبقى اإلشكال ولذلك قال )) لو جعلناه ملكا لجعلناه رجال ((

    خلطنا عليهم األمر كما خلطوه على أنفسهم 

ودة لكنهم اآليات كانت موج نستفيد من هذه اآلية فوائد منها تعنت املكذبني للرسل وطلبهم آيات مع أن

  متعنتون 

  )) لوال أنزل عليه ملك ((لقوله  صلى اهللا عليه وسلم ومنها أم يؤمنون باملالئكة أعين املكذبني للنيب 

   )) لوال أنزل عليه ملك ((ومنها أم يعلمون أن املالئكة يف السماء فهي مقرها ومسكنها الدليل  

إذا نزل مساعدا للبشر ألم هم أقروا بأنه  عز وجل آيات اهللا ومنها يعين من فوائد هذه اآلية أن امللك آية من 

  صلى اهللا عليه وسلمآية تدل على صدق النيب 

لو نزلنا ملكا  ((ثل ما عاندوا به وحيذرهم من اقرتاح اآليات لقوله مبيرد على املعاندين  عز وجل ومنها أن اهللا   
  )) لقضي األمر

  لرسل إذا اقرتحوا آية معينة ومل يؤمنوا عجلت هلم العقوبة ومنها ما أشرنا إليه أن املكذبني ل 

ومن فوائد اآلية الثانية أن اهللا تعاىل أراد أن ينزل ملكا مل ينزل ملكا بصورته امللكية وجيعله رجال ملاذا ؟ من أجل 

  التناسب؟ تناسب الرسل واملرسل إليهم

جيعل  عز وجل ل الركون إليهم وقبوهلم بل إن اهللا يف إرسال الرسل من البشر من أج عز وجل ومنها حكمة اهللا  

للرسل من   تبارك وتعاىلالرسل من أوساط األقوام وأشرافهم وأفاضلهم حىت حيتموا م وهذا ال يضر أن جيعل اهللا 

مما يدل على أن اإلنسان إذا   )) ولوال رهطك لرجمناك ((حيميهم من أقوامهم ويدل لذلك قول قوم شعيب له 

ًة َأْو (( قوم صار له شأن كبري وهيبة ويدل لعكس هذا قول لوط عليه السالم كان من ال ِلي ِبُكْم قـُو قَاَل َلْو َأن
  عمادا يل  وايكون يعين إىل قوم ]80))[هود: آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديدٍ 
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هؤالء مل يكن على ما ومن فوائد اآلية الكرمية حسن احملاجة يف القرآن الكرمي وهو أنه لو جاء األمر على اقرتاح 

ح الذي ا رسل إليه فإذا كان رجال عاد اللبس واالقرت واملالرسول  بنياقرتحوه أي مل يكن ملكا ملاذا ؟ هلذه املناسبة 

    )) وللبسنا عليهم ما يلبسون ((اقرتحوه بقوله 

الالم هنا موطئة للقسم ومؤكدة له  ]10))[األنعام:  اْستـُْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلكَ  َوَلَقدِ ((  عز وجل مث قال اهللا  

وقد للتحقيق وهذا يرد يف القرآن كثريا وعلى هذا فاجلملة تكون مؤكدة بثالثة مؤكدات قسم مقدر والثاين الالم 

سخروا به وقالوا هذا رجل  )) فحاق بالذين سخروا منهم ((أي سخر بدليل قوله  )) اْستـُْهِزئَ  ((والثالث قد 

ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنا فَِإنا َنْسَخُر ِمْنُكْم   وَُكلَما َمر َعَلْيِه َمَألٌ   (( م أهذا الذي يذكر آهلتك
نكرة يف سياق اإلثبات ال تدل على العموم أي ال تدل على  )) ِبُرُسٍل (( وقوله  ]38))[هود:َكَما َتْسَخُروَن 

رسل واعلم أن النكرة يف سياق اإلثبات ال تدل على العموم إال إذا قام الدليل على أن مجيع الرسل سخر م بل ب

َمْت َوَأخَرتْ ((  عز وجل هذا فإا تكون للعموم مثل قول اهللا  علمت  (( ]5))[االنفطار: َعِلَمْت نـَْفٌس َما َقد
برسل  ((آلية علمت كل نفس فهنا نفس نكرة يف سياق اإلثبات لكنها للعموم إذ معىن ا )) نفس ما أحضرت

  أي يف الزمان ))من قبلك 

أي عقوبة ما كانوا به يستهزئون أو  )) ما كانوا به يستهزئون ((أي نزل م  )) فحاق بالذين سخروا منهم (( 

قدر جزاء ما كانوا به يستهزئون وإمنا عرب اهللا تعاىل عن اجلزاء بالفعل لإلشارة إىل سببه من وجه وليعلم أن اجلزاء ب

العمل من وجه آخر فالعقوبة سببها العمل الذي استحق به العامل أن يعاقب فأطلق على العقوبة نفس العمل 

  الذي هو السبب

ثانيا إذا كان اإلنسان جيازى عمله نفسه فالعمل فهذا يعين أن اجلزاء أو العقوبة بقدر العمل ما كانوا به  

     )) قل سيروا في األرض ((يستهزئون مث قال 

يف اآلية الكرمية فوائد منها توكيد اجلملة بأنواع املؤكدات فإذا قال قائل أليس خرب اهللا تعاىل صدقا سواء اقرتن  

بالقسم وأدوات التوكيد أم ال ؟ فاجلواب بلى لكن القرآن الكرمي جاء باللسان العريب واللسان العريب حيسن فيه 

أن اهللا إذا أخرب خبرب وإن مل يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد  احلال ذلك وإال فمن املعلوم تالتأكيد إذا اقتض

  الشمس لكن القرآن بلسان عريب مبني هذه واحدة

ثانيا تأكيد اهللا له بالقسم يدل على أمهيته وأنه من األمور اليت ال بد أن يقبلها اإلنسان وأن يصدق ا واضح  

يؤكد قيام الساعة باملؤكدات الكثرية لرد  عز وجل فكون اهللا ثالثا أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول اخلرب 

  إنكار املكذبني
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ألن هذا قد سبق  صلى اهللا عليه وسلم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أنه ليس بغريب أن يستهزئ املشركون بالنيب  

القرآن على رجل من  لوال نزل هذا ((من األمم السابقة استهزاء املكذبني للرسول بأي شيء ؟ بأنواع متعددة 
واالستفهام  )) أهذا الذي يذكر آلهتكم ((كأم يقولون حممد ال يصلح هلذا وكما يف قوهلم   )) القريتين عظيم

وصفهم إياه بأنه  يعين من هذا الرجل الذي يذكر آهلتكم بسوء ليس بشيء وليس له قيمة ومنهاهنا للتحقري 

  أشبه ذلك جمنون وخمرف وما

ما يسليه به من القرآن حيث ينزل عليه  صلى اهللا عليه وسلم بنبيه  عز وجل اآلية عناية اهللا ومن فوائد هذه  

ألن كونه يعلم   صلى اهللا عليه وسلم وجهه أن ذكر هذا أعين استهزاء األمم السابقة برسلها تسلية لرسول اهللا 

إن اإلنسان يتسلى باملصائب إذا بأن األمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه األمر أليس كذلك ؟ وهو واضح ف

اْليَـْوَم ِإْذ ظََلْمُتْم َأنُكْم ِفي  َوَلْن يَنَفَعُكمُ (( أصابت غريه وون عليه مصيبته وقد أشار اهللا إىل هذا يف قوله 
مع أنه لو كان يف الدنيا واشرتك الناس يف العذاب هلان عليهم ونفعهم  ]39))[الزخرف: اْلَعَذاِب ُمْشَترُِكونَ 

  محلهم على الصرب لكن يف القيامة ال ينفعو 

فحاق بالذين  ((من أين تؤخذ ؟  صلى اهللا عليه وسلم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية ديد املكذبني للنيب  
املستهزئون به  صلى اهللا عليه وسلم يعين فاحذوا أيها املكذبون حملمد )) سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 

  لكرمية اإلشارة إىل أنه ال رسول بعد حممد انتبهوا هل ميكن أن تؤخذ من اآلية أو ال ؟ ومن فوائد اآلية ا

  ....: الطالب

هذا تسلية اإلنسان مبا مضى وال مينع لو كان ممكنا أن يوجد ))  برسل من قبلك ((: واقع ليس بواضح  الشيخ

   فيها دليل عليهإذا ليس  صلى اهللا عليه وسلم رسل آخرون بعد الرسول 

ُهْم َما   ((ومن فوائد اآلية الكرمية أن السخرية واالستهزاء بالرسل موجب للعقاب لقوله  َفَحاَق بِالِذيَن َسِخُروا ِمنـْ
على فسوق ؟ اجلواب يف األول  مث هل هذا العقاب عقاب على كفر أو ]10))[األنعام: َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُون

م فهو كافر ال إشكال يف هذا ولكن هل تقبل توبته ؟ اجلواب نعم  على كفر فكل من سخر بالرسل أو استهزئ

الِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة اللِه ِإن  ُقْل يَا ِعَباِديَ ((  عز وجل تقبل توبته لعموم قول اهللا 
نُوَب َجِميًعا ِإنُه ُهَو اْلَغفُ  َه يـَْغِفُر الذِحيمُ اللودليل عقلي أن سب النيب إمنا كان كفرا لنبوته ال  ]53))[الزمر: وُر الر

 باالتفاقلشخصيته والنبوة والعمل بالشريعة اليت جاءت ا من حقوق اهللا يف الواقع وحقوق اهللا تقبل فيها التوبة 

عنه وصف الردة وصار مسلما  فالصحيح أن من سخر بالنيب واستهزئ به فإنه إذا تاب إىل اهللا توبة نصوحا ارتفع

وارتفع عنه القتل لكن إذا سب الرسول فهل إذا تاب وقبلنا توبته يرتفع عنه القتل أو ال ؟ نعم فيه خالف فمن 
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على النبوة ايش ؟العلماء من قال أا تقبل توبته وذلك ألن سب الرسول ليس سبا شخصيا وإمنا سبه سب 

فتقبل أي نعم فال يقتل ألننا قبلنا توبته واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  والرسالة والنبوة والرسالة من حق اهللا

عدوان على شخصه وعلى  صلى اهللا عليه وسلم اهللا أا تقبل توبته ولكنه يقتل حدا وعلل ذلك بأن سب النيب 

 صلى اهللا عليه وسلم  تقبل التوبة وأما على شخصه فال بد أن نثأر لنبيناايش ؟ رسالته ال شك فعلى رسالته نقول 

وإن قبلنا توبة الساب إذن ما الفائدة إذا قلنا  صلى اهللا عليه وسلم ونأخذ بالثأر ونقتله فيتحتم قتل ساب الرسول 

تقبل توبته ويقتل ؟ الفائدة أنه يقتل مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرثه أقاربه املسلمون ويبقى على حكم 

  ه مرتد فال يثبت له هذا احلكمإذا قلنا أنما اإلسالم خبالف 

صلى اهللا عليه يف حياته وتاب وقبل النيب  صلى اهللا عليه وسلم فإن قال قائل أليس قد وجد من سب النيب  

  عنه فله احلق هذا من جهة  اتوبته ؟ فاجلواب بلى ألن احلق له فإذا عف وسلم 

  ومن جهة أخرى ترغيبا له يف التوبة رفع عنه القتل

حني  صلى اهللا عليه وسلم وقد قال النيب  صلى اهللا عليه وسلم إذا تاب فسيكون من أصحاب النيب ثالثا أنه  

) أما بعد موته فكل هذه العلل منتفية  ال يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابهذن يف قتل املنافقني ( استؤ 

  صلى اهللا عليه وسلم فيجب على أمته أن يقتل من سبه 

وأن العقوبة بقدر العمل  )) ما كانوا به يستهزئون ((ة أن املعاصي سبب للعقوبة لقوله ومن فوائد اآلية الكرمي 

أن العقوبة بقدر العمل أما املثوبة فاحلسنة بعشر  صلى اهللا عليه وسلم ولذلك عرب به عنها وهذا من عدل اهللا 

    أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية 

 سيروا في األرض (( صلى اهللا عليه وسلم طاب للنيب اخلقل  )) يروا في األرضقل س ((قال اهللا تبارك وتعاىل 

مبعىن على وإمنا أتت يف مبعىن علي لبيان أنه ينبغي أن يكون السري عميقا كأمنا يسريون يف أجواف األرض )) 

وب أن يتأمل سريوا يف األرض وهل السري هنا بالقلوب أو باألقدام ؟ اجلواب حيتمل هذا وهذا فالسري بالقل

اإلنسان مبا جرى لألمم السابقة مبا صح من تارخيهم وأصح تاريخ لألمم السابقة ما جاء يف القرآن أو ما صحت 

       م سريوا يف األرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار املكذبني املهلكني كما يف قول اهللا تعاىل كبه السنة أو بأقدام

فصار السري هنا يشمل السري  ]138))[الصافات: َوبِاللْيِل َأَفال تـَْعِقُلونَ  ْم ُمْصِبِحينَ َوِإنُكْم لََتُمروَن َعَلْيهِ (( 

بالقلب والسري بالقدم ألجل االعتبار فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني انظروا بأعينكم أو ببصائركم يعين 

قلنا بالقدم فاملراد البصر وينبين على ما سبق بالبصائر وإذا ...بأبصاركم أو ببصائركم إذا قلنا السري بالقلب فاملراد 

كيف هذه خرب كان مقدم ويتعني أن يكون مقدما ألنه اسم استفهام واسم ))كيف كان عاقبة المكذبين ((
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االستفهام له صدر الكالم ألنه هو املقصود باجلملة وإذا كان املقصود باجلملة كان حقه أن يقدم وهلذا إذا قلت 

فكيف يف حمل نصب خرب كان مقدم  ؟تكون أين خربا مقدما وال جيوز أن تقول زيد أينأين زيد ؟ تعني أن 

فماذا كانت ؟ كانت  )) كيف كان عاقبة المكذبين ((وعاقبة امسها مؤخر باعتبار تقدمي اخلرب وإال هو يف مكانه 

    ربون به وجعلهم مثال لآلخرين يعت صلى اهللا عليه وسلم أسوأ عاقبة والعياذ باهللا دمرهم اهللا 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد منها األمر بالسري يف األرض لالعتبار سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو باألبصار لقوله 

ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ األمم السابقة من أي مصدر ؟ من  )) سيروا في األرض ((

صلى الضعيفة واملوضوعة عن األمم السابقة ما ال حيصيه إال اهللا  القرآن وصحيح السنة طيب ألن من األحاديث

  والعربة بالصحيح وما أكثر األحاديث اليت فيها األخبار عن األمم السابقة اهللا عليه وسلم 

وسواء كان االعتبار مبن انتقم  )) فانظروا ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية فضل االعتبار وأنه أمر مطلوب لقوله  

منهم أو مبن أثام إن كان مبن انتقم اهللا منهم فاإلنسان حيذر وإن كان ممن أثام فاإلنسان يرغب ويف هذه  اهللا

  اآلية أي االعتبارين ؟ ممن انتقم اهللا منهم

ل أعرايب مبا عرفت ربك قال وهذا أمر معلوم باحلس والواقع سئ ومن فوائد هذه اآلية أن اآلثار تدل على املؤثر 

ل على المسير يعنى على السير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج األثر يد"
اجلواب بلى  واهللا تدل على السميع البصري فاآلثار تدل  "وبحار ذات أمواج أال تدل على السميع البصير ؟

  على املؤثر

ل به الكفر ألن الكفر حيصل ومن فوائد هذه اآليات الكرمية عقوبة املكذب والتكذيب أحدي شقي ما حيص 

بأمرين إما التكذيب وإما االستكبار مع أن التكذيب فرع عن االستكبار ألنه ما كذب إال ألنه يرى أنه فوق 

    .املرسل إن قال قائل يشكل على قولكم إن السري يشمل السري بالقدم لينظر بالبصر يشكل عليه


